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DATA:  5 d’abril de 2022 
 
1/Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. Aprovada 

2/ Informe d’activitats i projectes subvenció.  

A partir d’una presentació s’explica la memòria d’activitats de l’any 2021. Es comenten 

els següents aspectes:  

● Extraescolars: Es fa una valoració de les extraescolars d’aquest curs. 136 alumnes 

han realitzat alguna extraescolar- Al maig es pensaran les extraescolars pel curs vinent i 

es demana si algú té propostes de millora. ES proposa fer una enquesta a les famílies i es 

demana millorar les extraescolars per infantil.  

● Aula acollida matí i migdia. Es valora i es veu que l’aula migdia té poca afluència. 

Es demana oferir a principi de curs aula tarda i fer-la si hi ha un mínim de famílies. També 

es proposa fer un multiesports.  

● Escola de mares i pares: Es comenten el cicle “ Créixer en família” i les activitats 

realitzades durant el 2021, que s’han hagut de canviar i aplaçar per la pandèmia. Aquest 

any es vol recuperar la sortida familiar al Molló parc. L’Elena es compromet a mirar preus.  

● Pati Viu: L’Albert ens explica la continuïtat amb el projecte de pati.  

● Menjador. En Jordi explica les novetats.Es comenta que hi ha un greu problema 

amb els impagats. Es proposa un protocol a seguir:  

o 1r pas explicar a les famílies que no poden pagar que hi ha ‘opció de demanar 

beca. també oferir pagament fraccionat 

▪ 1r mes sense pagar: avís. Si el següent mes no s’ha resolt l’alumne no podrà 

utilitzar cap servei de l’AMPA. 
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▪ 2n mes: l’Alumne no podrà utilitzar acp servei de l’AMPA. S’avisarà a la família.  

o Aquest protocol s’hauria de passar pel TPV després de setmana santa per tal que 

tots els usuaris en siguin conscients. La Marina s’ofereix a redactar el mail. 

o També s’explica que l’objectiu d’aquest any és insonoritzar el menjador. S’està 

buscant la forma més econòmica per poder resoldre el problema.  

o Es proposa que a principi de mes es passi el menú pel watsap i el tpv de l’escola 

o El servei de menjador ha passat una auditoria externa sorpresa de forma 

satisfactòria.  

o Es proposa pagar el menú per avançat per evitar els impagats. S’estudiarà 

● Festes: S’expliquen les festes que s’han realitzat enguany, castanyada, patges 

reials, i per la festa de final de curs la Coloma ens explica que es farà alguna cosa pels de 

sisè però no oberta a tota l’escola Encara s’està gestionant. .  

● Berenar intercultural: Es parlarà amb la direcció per veure si la normativa COVID 

ens permet realitzar-lo 

● Carnet de soci i establiments associats. La Jordina es mostra voluntària  a fer un 

repàs dels establiments per tal que tothom tingui la mateixa informació i donar-los una 

enganxina de l’AMPA 

● Escola verda: S’explica l’inici del bicibús i s’anima  a les famílies a participar-hi. 

També hi pot participar un adult a peu i l’infant amb bicicleta.  

3/ Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic anterior. En Sebastià explica 

els resultats econòmics. El menjador surt de moment amb resultats molt justos i 

negatius. Es proposa fer una reunió de valoració al juny amb els números de tot el curs. 

S’aprova el balanç econòmic. 

4/ Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2022. S’aprova el pressupost 

6/ Torn obert de paraules 

1. Es demana si els rebuts que passa l’AMPA poden venir amb concepte de 

menjador, extraescolars…. 

2. Vocalia equitat: La Clara i la Sophie ens presenten la nova vocalia amb la idea 

d’ajudar a l’alumnat amb necessitats específiques. Per una banda volen obrir-ho a les 
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famílies afectades per tal de fer una xarxa de suport i per l’altre treballar conjuntament 

amb l’escola. Iniciaran la seva tasca amb la xerrada de la Cristina Viegas, psicòloga del 

Centre Sinàptic al personal del menjador. 

3. Es demana si es vol canviar el nom de l’AMPA per AFA i es vota d'acord. Ja 

s’havia votat en una junta però calia un acord d’assemblea.  

4. S’ha fet un concurs de logos per triar el proper logo de l’AFA. El premi seran 100 

euros per gastar en alguna millora de l’escola o la classe.  

5. Boc’n’roll. ES decideix acabar els boc’n’roll amb el logo vell aquest curs i fer-ne de 

nous per regalar als membres de l’AFA de cares al nou curs.  

 
 
 
 
 
 


